جلسات «»6:30؛ پلی میان دولت وملت
څارنمل نورهادی هادی
رئیس داراالنشاء ونمایندۀ باصالحیت لوی څارنوایل ج.ا.ا .در جلسات  6:30صبح

مقدمه:
در شرایط حساس کنونی ،که بیشتر از هر وقت دیگر حقوو و ززادیهوای موننی شورروننا اغاانسوتا در
محاصرۀ تحجر و اغراطیت قرار دارد و روز به روز تبلیاات منفی علیه دستاوردهای سخت بوه دسوتزمونۀ دو
دهۀ پسین و نظام حاکم از سوی دشمنا دولت و مردم اغاانستا اوج میگیرد؛ بیش از هر زموانی نیواز بوه
اعتمادسازی میا شرروننا و مسؤوال است .هر چنن از دیر زما تا اکنو  ،ضرورت وجود هماهنگی بیشتر
میا تمامی نرادهای دولتی برای برقراری ارتباط مستقیم ،قوی و دوسویه میا دولت و ملت محسوس بوده
است؛ اما اکنو وجود یک اجماع برای انسوجام دولوت و ملوت ،یوک نیواز نیسوت؛ یوک اولویوت بورای بقوا
مردمساالری است.
پسزمینه:
پیش از این ،در نبود یک اجماع جامع برای ایجاد انسجام بیشتر میا نرادهای دولتی؛ غضوا بورای غعالیوت و
تحرکات گروههای دهشتاغکن ،باننهای ماغیایی ،شبکهها و دستههای کوچک و بزرگ زورگویا منطقهیوی،
غاصبا زمین ،باجگیرا و اخاللگرا نظم عمومی ،مصؤ شنه بود .طوری که جنایتکارا و جرمپیشگا  ،با
این خیال خام که گویا قصاص هر جانی که از تن جنا میکننن ،برای هر بسوه زمینی که غصب مویکننون و
مجازات هر عمل قانو شکنانۀ که بر علیه امنیت و نظم شرری انجام مینهنن؛ در حن سوو ۀ یوک هفتوهیوی
رسانههای اجتماعی ،تقلیل پینا خواهن کرد و مردم عام نیز مجبور به عادت کرد به هر تخطی زنا از قانو
هستنن؛ مینا را برای یکهتازیِ مجرمانه خویش ،خالی میانگاشتنن.
تا اینکه نخستین جلسۀ میثا امنیتی «شش نیم صبح» ،به ابتکار و رهبری امراهلل صالح ،معاو اول ریاسوت
جمروری اغاانستا  ،به منظور تأمین امنیت کابل ،برقراری نظم شرری ،مبارزه علیه تروریزم و انوواع جورایم
سازما یاغته و جنایی ،حل مشکالت مردم و تسریل ارتباط میا شرروننا و دولت؛ از طریق انسجام کاری و
مشخصسازی اولویتهای وظیفهیی نرادهای دولتی برای تطبیق میثا امنیتی ،برگزار گردین .اقنامی که در
تاریخ اغاانستا کمپیشینه و دقیقتر از ز  ،بیپیشینه بوده است.
پیشینۀ طرح:
طرح برگزاری جلسات «شش و نیم صبح» ،چه از لحاظ شکلی و چه از نگاه ماهوی در اغاانستا کوم سوابقه
است .از نگاه شکلی ،برگزاری جلسات شش و نیم ،نقش معاونیوت اول ریاسوت جمرووری را ملمووستور بوه
نمایش گذاشته و اقتنار را جایگزین تشریفات کرده است .از نگاه ماهوی نیز ،کمتر گوواه بوودهایوم کوه یوک
اجماع از یکجانب در سطح نرادهای دولتی روابط سازمانی را بهشکل شبکهیی منسجم کنن و از طرف دیگر،
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طوری رابطۀ مستقیم با مردم برقرار کنن که نه تنرا رونن پاسخگویی دولت به ملت تسریل شود؛ بلکه بتووا
از نظریات و طرحهای سازننه چه کارشناسا امور و چه عوامالناس ،برای برتر شن اوضاع استفاده کرد.
ساختار ،محور و سطح جلسات:
در جلسۀ میثا امنیتی ششونیم صبح ،بیشتر از ( )70مسؤول ارشن نرادهای دولتی گرد هم زمونه ،اوضواع
محله به محلۀ کابل را در دو محور ارزیابی روزمره و بررسی کلی وضعیت در پنج سطح ،زیر ذرهبین نظارت و
ارزیابی موشکاغانه قرار میدهنن.
نخست در بخش تأمین امنیت ،طی جلسات شش و نیم صبح ،برنامۀ تعقیب بیش از ( )8000مظنو  ،موترم
و مجرم در کوچه و پسکوچۀ کابل ،پیگیری میشود.
در سطح دوم ،تحلیل استخباراتی وضعیت امنیتی پایتخت با اتکا به دسترسی منابع و اطمینا از دسترسوی
ز ها به حلقات ترور؛ مورد ارزیابی قرار میگیرد.
در قسمت سوم ،برای استقرار نظم شرری ،از چنن و چو ارائه خنمات شرری توسط شررداری کابل ،بررسی
صورت میگیرد.
در سطح چرارم ،برای تقویت حکومتداری خوو و تطبیوق حاکمیوت قوانو  ،از کارکردهوا و غعالیوتهوای
نرادهای مجری قانو (پولیس و لوی څ ارنوالی) نظارت و ارزیابی صورت گرغته و به همین ترتیوب در سوطح
پنجم و زخر ،به مشکالت مردم رسینگی شنه و نظریات زنا برای بربود هر چه بیشتر کیفیت جلسات شش
و نیم صبح ،با توسل به روابط عمومی نرم و استراتیژیک ،بررسی میگردد.
رویکردها:
مرمترین رویکردیهایی که در این جلسات اتخاذ میگردد ،مشمول بر موارد ذیل است:
اول :بسیج منابع
تیم شش و نیم صبح ،با شیوۀ منیریتی منر  ،طی غراینونی موورر و کارزمون ،منوابع موادی و انسوانی را بوا
برنامهریزی دقیق ،بسیج و سازماننهی نموده و در راستای نیل به اهناف استراتژیک و مطلو  ،بطور معقوول
از تمام امکانات و زمینههای موجود ،استفاده میکنن.
زمار وزارت صحت عامه که حاکی از کاهش  45درصنی واقعات کشته و زخمی شن اغوراد ناشوی از جورایم
جنایی و خیابانی در سطح شفاخانههای کابل -پس از برگزاری نشستهای «شش و نیم صبح» -است ،خوود
گواهی ست دال بر موغقیت انکارناپذیر این جلسات در امر مرار نمود و کاهش قابل مالحظۀ میوزا جورم و
جنایت در سطح پایتخت و منیریت سالم در امر ایجاد هماهنگی میا نرادهای دولتی و تعبیه قوا.
دوم :حکومتداری باز
جلسات شش و نیم صبح ،اجماعیست به هنف تأمین امنیت ،اسوتقرار عونالت اجتمواعی ،حاکمیوت قوانو ،
برقراری نظم شرری و تحکیم روابط استراتژیک هم در درو نرادهوای دولتوی بوا یکونیگر و هوم در بخوش
قوامبخشین به رابطۀ مردم با حکومت .برای رسین به این مرم ،این جلسات ،رویکرد حکومتداری بواز یوا
مشارکتی را بکار میگیرد.
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مردم از طریق شبکههای اجتماعی یا تماس تیلفونی با تیم شش و نیم صبح ،مواردی را که نیاز بوه مناخلوه
پولیس ،امنیت ملی ،څ ارنوالی ،شاروالی و سوایر مسوؤولین حکوومتی والیوت کابول را داشوته باشون ،شوریک
میکننن و بالغاصله پس از تماس زنا  ،قضایایی را که زنا گوزار مویکننون ،نخسوت در جلسوات مطورح
گردینه یا بطور زنی حل و غصل میشود و یا هم درج سیستم شنه ،مورد تعقیب قرار میگیرد.
هر نظری که در صفحات اجتماعی ابراز میگردد ،هر مشکلی که از هر طریق ممکن به تیم ششونیم صوبح
رسانینه میشود ،هر تبصره اکادمیک که بتوانن بستری برای زرامش مردم خلق کنن؛ مورد حرمت و پوذیر
این تیم قرار میگیرد.
در بخش تحکیم ارتباط میا نرادهای دولتی با یکنیگر ،تیم جلسات شش و نیم صبح هر چنن با برنامههای
بزرگی چو مبارزه با جرایم غساد اداری ،ترور ،زورد نظم شرری ،اعادۀ ملکیتهای غصبشنه ،مردم ززاری،
وصل مردم با حاکمیت قانو  ،اعاده حیثیت ،صالبت واقتنار دولت در کل کشور وارد عرصه شونه اسوت؛ اموا
رهبری تیم ششونیم کار را از قاعنه (از یک سرباز گمنام) واز پاییترین نقطه زغاز و بوه طورف ر س هورم
قنرت به پیش میبرد.
چنانچه از زغاز تا اکنو  ،تیم ششونیم صبح توانسته است تا زهسته و پیوسته بوا پشوتوانۀ قووی مردموی ،از
رو تاکتیکی به سمت اهناف استراتژیک ،تاییر جرت دهن.
سوم :گفتمان شهرنشینی
نازگاهی شماری از شرروننا پیرامو غرهنگ شررنشینی باعث بروز چالشها و نابرنجاریهای بسیار غوردی
و اجتماعی در سطح جامعه شنه است .به همین منظور ،جلسات شش و نویم صوبح گفتموا شررنشوینی را
بهعنوا رویکرد این اجماع جرت برقراری نظم شرری مطرح کرده است .تصامیم جلسات شش و نیم ،مبنی
بر پاکسازی پیادهروها ،برداشتن موانع از سر جادهها ،منظم ساختن دستغروشا  ،ززادسازی سواحات سوبز
پیادهروها از دست غاصبین کوچک و کال ؛ موجب برگشت و اعادۀ نظم شرری و از میا برداشتن باور مردم
نسبت به عنم تطبیق یکسا قانو باالی شرروننا و ایجاد روایت نو مبنی بر حس مالکیت مردم نسبت بوه
شرر و اماکن عمومی گردینه است.
چهارم :حاکمیت قانون
یکی از اهناف تیم شش و نیم صبح ،استقرار عنالت و تطبیق حاکمیت قانو است؛ زیرا این قانو اسوت کوه
سالمت ،عزت و حیات معنوی یک جامعه را به خوبی غراهم میکنن و زمانی که این بسوتر در عرصوه حیوات
انسانی به خوبی مورد توجه قرار بگیرد امنیت ،زسایش و توسعه را بورای موردم بوه ارماوا موی زورنون؛ اموا
متأسفانه به علت پایین بود سطح زگاهی ،ز گونه که باین و شاین در مورد اهمیت قوانو موناری در اذهوا
عمومی جا نیفتاده است .از همینرو ،شماری از شرروننا برای رسین به اهناف خود از راههوای غیرقوانونی
استفاده میکننن که تکرار این امر ،گامی به سوی تباهی است.
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تیم جلسات شش و نیم صبح ،وظیفه خود می داننن تا ساختار اجتمواعی و غرهنگوی جامعوه را بوه سووی
اهناف متعالی و بلنن به محور قانو گرایی و نرادینه شون اخوال عموومی در پرتوو ارز هوای اسوالمی در
جامعه نرادینه سازنن تا باشن که دیگر هیچ شرروننی ،قانو را به عنوا یک ضنارز جامعه تلقی نکنن.
پیرامو تحقق حاکمیت قانو  ،میثا امنیتی در گام نخست روی اغزایش زگاهی موردم نسوبت بوه اهمیوت
قانو  ،نظام سیاسی ،و نقش تطبیق قانو در اعادۀ نظم شرری و تأمین امنیت معنوی و روحی مردم ،تمرکز
کرد .در کنار این مساله ،برای تحقق حاکمیت قانو  ،تیم شش و نیم ،با هیچ قانو شکنی منارا نکرده و از در
مصلحتجویی وارد نمیشود .براساس تصمیم جلسات ششونویم ،شوررداری کابول بوه همکواری نزدیوک بوا
نیروهای امنیتی طبق پال منظم میثا امنیت ،بورای ایجواد نظوم شورری ،جلووگیری از سواختوسوازهای
غیرقانونی ،استرداد زمینهای غصب شنه ،جلوگیری از تخلفات شرری ،پاککواری پیوادهروهوا و جوادههوا و
همینگونه تنظیم دستغروشا جرت کاهش ازدحام؛ مبادرت ورزینه است.
از همین جرت است که شرروننا به تطبیق یکسا قانو بر همگا  ،غارغ از ملیت ،سومت ،قونرت و نفووذ؛
باورمنن شنه و برای تطبیق حاکمیت قانو  ،با نرادهای مجری ز بیشتر از پیش همکاری میکننن.
پنجم :اجرای اصل مکافات ومجازات
اجرای اصل مکاغات و مجازات در هر نظامی ضروری است .بنو اجرای این اصل ،غفلت وظیفوی و کارهوای
غراقانونی اغزایش یاغته و نظم و انضباط در نظام ،حاکم نخواهن شن .همینگونه عنم اجورای اصول مکاغوات و
مجازات ،باعث اغزایش غساد و سرلانگاری در اجرای وظایف میگردد که در نرادهای خنمات ملکی موجوب
عقب گرد رونن پیشرغت کشور و در قسمت نیروهای امنیتی عواقب ناگوار و جبرا ناپذیری را در پوی دارد .در
صورتی که اصل مجازات و مکاغات به درستی از سوی حکومت اجورا گوردد ،باعوث ایجواد انگیوزه مثبوت در
سطوح مختلف اداری گردینه وکارکنا حس مالکیت وروحیه خنمتگزاری شا اغوزایش یاغتوه و از جانوب
دیگر ناپایناری اداری وتزلزل ماموریت از میا رغته و اداری و روحیه وطندوستی جایگزین ز میگردد کوه
در نرایت موجب اعتماد مردم به نظام و مبنل شن نرادها به ادارات مردمی و پاسخگو در برابر خواهن شن.
طی این رویکرد ،هیئت رهبری جلسات ششونیم از یک عنه منسوبین پولیس و امنیت ملی که در شناسایی
و دستگیری گروههای اختطافچی ،دزد ،باجگیر ،اجرای عملیاتهای موغقانه و کاهش جرایم در سطح کابول
نقش داشتهانن و همچنا از منسوبین تراغیک و نارنجیپوشانی که باانگیزۀ بلنن برای خنمتگزاری و صناقت
کامل در اجرای وظایفشا جرت ایجاد نظم شرری ،با دولت خود همکار بودهانن؛ با اعطای تقونیرناموههوا و
مکاغات مادی ،از زحمات و تعرن زنا به وطن ،تمجین و سپاسگزاری میکنن.
تحلیل وضعیت:
از دین جامعهشناسانه و روانشناسی جمعی ،زمانی که معاو نخست ریاست جمرور کشوری چو اغاانستا ،
بهعنوا دومین غرد بااقتنار در حکومت ،بنو نظرداشت تمام غشارهای وارده از جانب دشمنا استقرار نظم
و تطبیق قانو در کشور ،برای بربود وضعیت امنیتی و نظم شرری ،از طریوق برگوزاری جلسوات مونظم بوا
مسؤوال ارشن نرادهای دولتی ،انسجام امور را در دست میگیرد و با پیگیری دقیق هور قضویه ،پوس از هور
جلسه به مردم بهطور شفاف حسا مینهن؛ از یکسو این پیام را به شرروننا میرسانن کوه دولوت در ارادۀ
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خود برای ادای مسؤولیتش در قبال حفاظت از جا  ،مال و حیثیث شرروننا  ،جنی و نوامنعطف اسوت و از
جانب دیگر ،ناقوس هشنار را به مجرما و جنایتکارا به صنا درمیزورد ،اینکوه کوه زنوا را از پنجوۀ بوراا
قانو  ،گریزی نیست .همین موجب میشود تا ضمن برقراری نظم شرری ،امنیت روانی شرروننا تضومین و
زسودهخیالی مجرما و تبرکارا به دلررگی و ترس از قنرت حاکمیت قانو  ،مبنل شود.
نتیجهگیری:
از زنجا که برگزاری جلسات «شش و نیم صبح» ،با تاکین بر تحقق عنالت ،استقرار نظم و حاکمیت قوانو  ،از
رویکرد انعطافناپذیر در برابر جنایتکارا کار میگیرد؛ به جرئت میتوا گفت این مجموعوه جلسوات ،دامنوۀ
حاکمیت قانو را گسترده ساخته ،نرادهای مجری قانو را بیشوتر از پویش در امور مونیریت برتور و انجوام
وظایفشا جسارت بخشینه و مردم را از سایۀ ترس به سواحۀ زغتوابی عونالت اجتمواعی زورده اسوت؛ یوک
دستاورد قوی برای حکومتداری خو در نظام مردمساالر اغاانستا که میتوانن ضمن موارد یادشنه ،عورف
نیک و پسننینۀ «مردممحوری» را به تمام نرادهای دولتی سرایت بنهن.
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